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PEOPLE/ART/FASHION
A FASHION STREET CÉLJA, HOGY ÖSSZEKAPCSOLJA A DIVATOT A KULTÚRÁVAL, A MŰVÉSZETTEL ÉS AZ IRÁNTUK 

ÉRDEKLŐDŐ EMBEREKKEL. PONT EZÉRT TÖBB RENDEZVÉNYT, KIÁLLÍTÁST, BEMUTATÓT IS SZERVEZTÜNK, HOGY ERŐSÍTSÜK 
EZT A KÖTELÉKET. ÍME EGY KIS KÉPES BESZÁMOLÓ AZ ELMÚLT HÓNAPOK TÖRTÉNÉSEIBŐL.

THE PURPOSE OF FASHION STREET IS TO CONNECT FASHION, CULTURE, ART AND THEIR ENTHUSIASTS. HENCE THE SEVERAL 
EVENTS, EXHIBITIONS AND SHOWS WE HAVE ORGANIZED TO STRENGTHEN THIS BOND. HERE IS A PICTURE COLLAGE OF THE 

RECENT MONTHS’ MAIN EVENTS. 

MÁR ÖT ÉVE FŐSZPONZOROK VAGYUNK A MISS BALATONON

1 
Sasvári Tünde, 

a L’Oréal Magyar-
ország marketing-

menedzsere és Balogh 
Edina, a Fashion Street 

Magazin főszerkesz-
tője régi jó barátai a 

művésznek

2  
A fagylaltáruslány című 
kép Mario Vargas Llosa 
szülővárosában készült

3  
A Perui portrék 

leg  sikeresebb képe 
egyértelműen az 

alpaka testvéreket 
ábrázoló lett

SZŰCS PÉTER „PETERSPLANET” – PERUI PORTRÉK KIÁLLÍTÁSA

A HUAW EI É S A PE T ER SPL A NE T augusztus 15-én Perui portrék cím-
mel nyitott kiállítást a Deák Palotában. Az elszigetelt közösségek-
ben élő quechua őslakosok portréit Szűcs Péter, a PetersPlanet.travel 
utazási magazin alapítója készítette. A tárlat különlegessége, hogy 
ez a művész első mobiltelefonos kiállítása. A fotókat Péter egy jóté-
konysági aukción értékesíti, a bevételt pedig a beteg gyermekek nyelv-
tanulását segítő Amigos a gyerekekért szervezet számára ajánlja fel.

HUAWEI AND PETERSPLANET opened an exhibition titled “Peruvian Por-
traits” on 15th August at Deák Palace. The portraits of Que chua natives 
living in isolated communities were taken by Péter Szűcs, founder of 
Petersplanet.travel travel magazine. A special feature of the exhibition 
is that it’s the artist’s first exhibition that showcases pictures taken by 
mobile phone. Peter is selling the photos at a charity auction and will 
donate the funds to Amigos for Children, a foundation that teaches 
languages to children suffering from chronic diseases.

1 2 3

Szűcs Péter  
kiállításának megnyitóján
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19-year-old ELENI BALOGH BECAME MISS  BALATON 
2019 at the sixth beauty pageant in Au gust this 
year. Panni Epres, Regina Dukai and Eszti Iszak 
have been reinforcing the Miss Balaton team for 
six years and assisting applicants as advisors, just 

like the mentors: Szilvi Magony, Fruzsina Bertók and Cinti Horváth. The 
ambassadors of the competition, Dalma Foczkó, Barbara Kis and Lili 
Király, as well as the coordinator and organizers of the competition, 
Éva Horváth and Betta Leipzig were all present during the preparation.
According to the decision of the jury and the audience, Eleni Ba logh 
won the finals, receiving a one-year management contract, a Bara ka 
Diamond necklace, a weekend at Zala Springs Golf Resort, and an-
other one-year contract from Sugarbird and a Fashion Street voucher. 
Brigitta Kulin, first runner-up - also second place by the votes of the au-
dience - was awarded a trip for two to Tunisia and received a Fashion 
Street voucher too.

MÁR ÖT ÉVE FŐSZPONZOROK VAGYUNK A MISS BALATONON

1 
A Miss Balaton 
modelljei és 
tanácsadói az 
új Sugarbird 
kollekcióban

2 
Az est szépe, 
Balogh Eleni és 
Göbl Johanna, 
a Fashion Street 
marketingvezetője

3 
A Miss Balaton 2019 
három gyönyörű 
győztese

4  
Egy kis kikapcsolódás 
a Zala Springs Golf 
Resortban

2

A MIS S B A L AT ON H AT ODIK K IR Á LY NŐ JE idén augusztusban a mind-
össze 19 éves Balogh Eleni lett. Epres Panni, Dukai Regina és Iszak 
Eszti hat éve erősíti a Miss Balaton csapatát, és tanácsadókként se-
gítik a jelentkezőket. Csakúgy mint a mentorok, Magony Szilvi, 
Bertók Fruzsina és Horváth Cinti. A verseny nagykövetei, Foczkó 
Dalma, Kis Barbara és Király Lili, valamint a verseny koordináto-
ra és szervezője, Horváth Éva és Lipcsei Betta is végig jelen voltak 
a felkészülés során. Az augusztusi �nálén a zsűri és a közönség dön-
tése alapján is Balogh Eleni nyerte a Miss Balaton királynői címet, 
aki így egyéves menedzsmentszerződéssel, egy Baraka Diamond 
nyakékkel, egy Zala Springs Golf Resort hétvégével, egy egyéves 
Sugarbird szerződéssel és egy Fashion Street utalvánnyal lett gaz-
dagabb. Az első udvarhölgy címet, valamint a közönségszavazás 
második helyezését elérő Kulin Brigitta egyhetes páros tunéziai uta-
zást kapott, valamint egy Fashion Street utalványt is hazavihetett.

1

3

4
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K ÉPZŐMŰ V É S Z EK É S MŰ V É SZ E T PÁ R T OLÓK fogtak össze a Fashion 
Streeten egy varázslatos estén, ahol a jótékonyságé és a művészeté 
volt a főszerep. Mutatjuk, hogyan aukciózunk mi! Mesék, mű-
vészet, divat: három hívószó, amellyel több hazai művészt szó-
lítottunk meg 2019 januárjától májusig, hogy aztán szeptember-
ben mindannyiukat összehozzuk a jótékonyság ernyője alatt egy 
aukcióra. A Fashion Street, az ArtHungry művészeti portál és a 
Bartók Béla Boulevard közös szervezésében lét-
rehozott Tales / Art / Fashion kortárs művésze-
ti pályázat során négy művészeti ág (festészet, 
fotóművészet, gra�ka és szobrászat) alkotói 
pályázhattak műveik kiállítására a Fashion 
Street-i Deák Palotában, valamint a Fashion 
Street Magazinban való publikálási lehetőségre.

ARTISTS AND ART LOVERS came together on Fashion Street at a 
magical night where charity and arts played the main role. Let us 
show how we auction! Tales, art, fashion: we relied on these three 
keywords from January to May to address several Hungarian artists 
in order to bring them all together for an auction in September under 
the umbrella of charity.
The Tales / Art / Fashion contemporary art contest, co-organized 
by Fashion Street, ArtHungry art portal and Bartók Béla Boulevard, 
allowed artists of four art forms (painting, photography, graphic arts 
and sculpture) to apply to have their works exhibited at Deák Pal ace 
and have published in Fashion Street Magazine.

LENYŰGÖZŐ KORTÁRS AUKCIÓ A FASHION STREETEN
1 2

3

4

5

1 
Kieselbach 
Anita és 
Kieselbach 
Ákos művészet-
történészek és 
műkereskedők

2 
Az izgalmas 
aukcióra 
készülve

3 
Az aukció 
háziasszonya 
a művészeti 
életből ismert 
Juhász Anna 
irodalmár

4-5 
A művészek 
a Fashion 
Street Maga-
zin legutóbbi 
lapszámában 
személyesen 
is bemutatkoz-
hattak
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HULLAN BEA: GIRLY CÍMŰ PORTRÉKIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJA
HULL A N BE A FE S T ŐMŰ V É S Z portréinak karakteres nőalakjai élettel teli 
pillantással tekintenek ránk a vászonról. Vidámak, kacérak, ábrán-
dozók, gondolkodók… nők, akik üzennek nekünk. Girly című portré-
kiállítása szeptember 27-től látogatható a Deák Palotában. Hullan 
Bea a végletek festője; szélsőséges lelkiállapotokban kap ihletet, ekkor 
alkotja meg grandiózus női portréit. Az alkotásokon a nő különböző 
archetípusai jelennek meg, valamint érzések, gondolatok, történetek. 
A művésznő már évek óta festi jellegzetes nagyméretű női portréit. 
Olaj-vászon képei karakteres nőket mutatnak be, mindezt egy egé-
szen különleges, széttöredezett, kaleidoszkópszerűen megjelenő képi 
világban. Intenzív színhasználat, határozott vonalvezetés és szug-
gesztív nőalakjainak erős lélekábrázolása jelenik meg a festményeken.

Characteristic female portraits of PAINTER BEA HULLAN are glancing at 
us vividly from the canvas. They are cheerful, flirtatious, daydreamers 
and thinkers…women who have a message for us. Her portrait exhibi-
tion, Girly, will be on at the Deák Palace from 27th September.
Bea Hullan is a painter of extremes; she gets inspired at extreme states 
of mind and creates grandiose portraits of women. Various archetypes 
of the woman, as well as feelings, thoughts and stories are displayed 
in her works. She has been painting distinctive, large-scale portraits of 
wom en for many years. Her oil on canvas images showcase charac-
teristic women in a very special, fragmented, kaleidoscope-like image. 
Intense color use, strong lines and strong soul portrayals of suggestive 
female figures appear in the paintings.

1 
Munkában a 

művésznő, Hullan 
Bea

2 
Grandiózus 
női portrék

3 
Egy jó ügy 

érdekében – 
Fábián Juli 

festményére is 
lehetett licitálni

4 
Az est hangulatát 

többek között 
Szakonyi Milán 

és Romhányi 
Áron zenészek 

emelték

5 
A kiállítás 

helyszíne az 
impozáns Deák 
Palota átriuma

3

1

4

5

2
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 PETERSPLANET EARTH / ART / FASHION CÍMŰ KIÁLLÍTÁSA

E A R T H, A R T, FA SHION - ezek voltak a hívószavai 
annak a szabadtéri pop up art performance-nak, 
amely a Fashion Streeten hívta föl a �gyelmet 
a környezettudatos gondolkodásra, a sokszínűség 
fontosságára. A Fashion Street Budapest, a Pe-
tersPlanet.travel és a Kempinski Hotel Corvinus Budapest közös 
eseményének megnyitóján nemcsak a Hello Wood újrahasznosított 
fából készült designkeretei és Szűcs Péter fotói kerültek egymás mel-
lé, hanem minden történet egy fát is kapott a Főkertnek köszön-
hetően. A fákat a képek megvásárlásával bárki örökbe fogadhatta, 
a bevételből szintén faültetési akciókat szerveztünk. A megnyitó és 
a pop up art performance után a képek a Deák Palotába kerültek.

EARTH, ART, FASHION – these were the keywords of an outdoor pop-up 
art performance that called attention to the importance of diversity and 
of environmen tal awareness on Fashion Street.
Not only Hello Wood’s recycled wooden design-frames and Peter 
Szűcs’s pictures became united at the opening of the joint event of Fash-
ion Street Budapest, PetersPlanet.travel and Kempinski Hotel Corvinus 
Budapest, but also a tree was assigned to each story, thanks to Főkert 
(the Budapest Metropolitan Horticulture Ltd.). Anyone can adopt these 
trees by purchasing pictures, and the revenue will be spent on further 
tree planting actions. After the opening ceremony and the pop-up art 
performance, the pictures were exhibited at Deák Palace.

A fentartható gazdálkodásból 
készült ételeket a Kempinski Hotel 
Corvinus Budapest biztosította

1 
A bennszülött 

indián őslakost 
ábrázoló graffiti 

Buenos Aires egyik 
utcájában, San 

Telmo negyedében 
készült

2 
A kiállítás 

megálmodói, a 
Kempinski Hotel 

Corvinus Budapest, 
a PetersPlanet.

travel és a Fashion 
Street csapata egy 

képen, középen 
a Fashion Street 

háziasszonya, 
Osvárt Andrea 

3 
A Kempinski Hotel 
Corvinus Budapest 

munkatársai, 
Schmidt Alexandra 

és Dudás lldikó 
Szűcs Péterrel 

4 
Az első mindenből 

emlékezetes 
marad – a párizsi 
képen látható lány 

Budapesten, a 
Fashion Streeten is 

feltűnő jelenség

1

2 4

3
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AR2DAY GALLERY – KEMPINSKI ART SOIRÉE‚  BUDAPEST STORY

A MEGN Y IT Ó CÍME : BUDA PE S T S T ORY. Október 8-án került sor 
a 2013 óta évente több alkalommal megrendezésre kerülő Kempins-
ki Art Soirée legutóbbi estjére‚ Budapest Story címmel. Az Ar2day 
Gallery által szervezett exkluzív eseményen Szvath Zsuzsa kiál-
lításának megnyitóját Kiss Márk divatbemutatója követte. A galé-
ria tulajdonosának, Benkő Ildikónak célja, hogy a képzőművészet 
és a divat összekapcsolásával minél szélesebb körben ismertté tegye 
a  kiemelkedően tehetséges, elsősorban hazai művészek és divatter-
vezők munkásságát, amelynek a Kempinski Hotel Corvinus lob-
bija ad teret. A hotel Promenádján folyamatosan látható a galéria 
művészeinek a kiállítása. A Németországban élő Szvath Zsuzsa 
festőművész legújabb, fővárosunk előtt tisztelgő Budapest Story c. 
kiállításának képei 2019. december 8-ig tekinthetők meg a hotelben.

THE TITLE OF THE OPENING: BUDAPEST STORY. The last event of Kem-
pinski Art Soireé, which has been held several times a year since 
2013, was held on 8th October with the title ‚Budapest Story’. 
At the exclusive event organized by Ar2day Gallery, the opening 
of Zsuzsa Szvath’s exhibition was followed by a fashion show by 
Márk Kiss. The aim of the gallery owner, Ildikó Benkő, is to make 
the works of highly talented, primarily Hungarian artists and widely 
known fashion designers by connecting art and fashion at the lobby 
of Kempinski Hotel Corvinus. The Promenade of the hotel has a 
permanent exhibition of the artists of the gallery. The pictures of the 
latest exhibition “Budapest Story” that tributes to our capital, was 
created by Zsuzsa Szvath, a painter living in Germany, and can be 
visited at the hotel until 8th December 2019.  

2

3

5

1

4

1  
A Kissmark kollekció  
egyik legszebb darabja

2 
Szvath Zsuzsa gyönyörű 
alkotásain budapesti iko-
nikus szobrok és épületek 
jelennek meg, szürreális, 
álomvilágszerű, pop-art 
színekkel megfestett művek 
formájában

3 
Hatalmas tapsot kapott 
Kiss Márk exkluzív 
divatbemutatója

4 
Benkő Ildikó, az Ar2day 
Gallery tulajdonosa és  
Szvath Zsuzsa festő művész 

5 
Kissmark fashion show
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BACK TO BUDAPEST PARTY – ÉS TERASZ KEMPINSKI
A Z É S BIS Z T RÓ szeptember 9-én tartotta hagyományos szezon-
n yitó partiját, amelyre meghívta a Kempinski Hotel partne-
reit és az étterem törzsvendégeit. Stephan Interthal, a hotel 
igazgatója és Zsidai Roy, a  Zsidai  Group családi cégcsoport ve-
zetője fogadták a vendégeket, akik �nom falatokkal, hideg ita-
lokkal és a Budapest Bár zenéjével ünnepelték a nyaralás utáni 
visszatérést a városba és egy új gasztronómiai szezon kezdetét. 

ÉS BISTRO held its traditional season-opening party on 9th September, 
inviting Kempinski Hotel partners and regulars to the restaurant. Stephan 
Interthal, the hotel’s director and Roy Zsidai, head of the Zsidai Group 
family business enterprise, welcomed guests to celebrate their return to 
the city after the holidays and the start of a new gastronomic season 
with delicious snacks, cold drinks and Budapest Bar music.

1 
Az est hangulatát 
stílusosan a 
Budapest Bár 
zenéje emelte

2–3  
A mindig csodás 
gasztroélmények 
az ÉS terasz 
konyhájából

4  
ÉS Terasz a Fashion 
Streeten – ahol 
mindig történik 
valami izgalmas 
és magával 
ragadó

1

2

3

4
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A NDY VA JN A S Z ÜLE T É SÉNEK 75. É V FOR DULÓ JA alkalmából a �lm-
producer �lmjeit bemutató plakátkiállítás nyílt Budapesten. A tár-
latot Andy Vajna kollégái és barátai szervezték. 42 �lmplakátján 
kívül számos fénykép, a producer személyes relikviái, köztük az 
1997-ben az Evitáért kapott Golden Globe-díj, valamint a Rambo 
�lmekben használt eredeti kések is megtekinthetőek voltak. A tárlat 
a Kempinski Hotel Corvinus Budapest Lobbyjában és a Nobu Bu-
dapest étteremben volt látható.  „A �lmkészítés nem munka, hanem 
szórakozás volt számára” – mondta Andy Vajnáról megnyitó be-
szédében Tőzsér Attila producer. Beszédet mondott Vic Arm strong 
Oscar-díjas akciójelenet-rendező is, aki több 
�lmben is dolgozott együtt Vajnával. A poszte-
reken kívül számos forgatáson készült fénykép, 
Alan Parker rendező rajzai, valamint George 
W. Bush amerikai elnök levele is látható volt, 
amelyet Andy Vajnának a Szabadság, szerelem-
ről írt. A kiállítás érdekessége a Hongkong–Los 
Angeles–Budapest katalógus, amely több mint 
70 kolléga és barát közreműködésével készült.

ON THE OCCASION OF THE 75TH ANNIVERSARY OF ANDY VA JNA’S 
birthday, a poster exhibition of his films was opened in Bu-
dapest. The exhibition had been organized by Andy Vajna’s 
colleagues and friends. In addition to his 42 film posters, many 
photographs, the producer’s personal relics, including the 1997 
Golden Globe for Evita, as well as the original knives used in 
Rambo films were also on display. The exhibition was hosted 
at the lobby of Kempinski Hotel Corvinus Budapest and Nobu 
Restaurant Budapest.
“Filming was fun for him not work” – said the producer, Attila 
Tőzsér about Andy Vajna in his opening speech. Vic Armstrong, 
the Oscar-winning action scenes director who worked with Vaj-
na on several movies, also had a few words about Andy.
In addition to the posters, numerous on-set pictures were show-
cased: drawings of movie director Alan Parker as well as the 
letter to Andy Vajna from former US president George W. Bush 
on the movie „Children of Glory”.
A special feature of the exhibition was the Hong Kong - Los 
Ange les - Budapest memory book, which was prepared with the 
help of more than 70 colleagues and friends.

FILMPLAKÁT-KIÁLLÍTÁS NYÍLT ANDY VAJNA FILMJEIBŐL

1 
42 filmplakátot 
tekinthettek meg  
az érdeklődők

2  
A Tökéletes katona 
és az Elemi ösztön 
– ki ne emlékezne 
ezekre a filmekre? 

3  
A Rambo-mozik nak 
nemcsak a plakát-
jait, hanem a film-
ben használt késeit 
is meg lehetett 
szemlélni

1

3

2




